


Összefoglaló 

Az elemzés célja áttekinteni, hogy kommunikációs szempontból milyen 
tényezők tették sikeressé az első olyan social media alapú 
adománygyűjtést, amely alulról építkezve, közösségi média 
felületeken keresztül indult útjára, majd az eredetileg célul tűzött 700 
millió forint összegyűjtését követően egészen a gyógykezelések 
támogatására vonatkozó szabályozás módosításáig vezetett. 

Az elemzés konklúziójaként kísérletet teszünk az adományozás 
sarokpontjainak megfogalmazására, melyek az alábbiakban foglalhatók 
össze: 
 

● hiteles, személyes történet adta a kiindulópontot 
● a téma közbeszéddé válásához első lépésben szükség volt: 

o több, nagy elérésű influencer/híresség aktivitására, 
és arra, hogy a követőtáboruk érzékenyen reagáljon 
a felhívásra 

o kulcselem volt még, hogy nagyjából egy időben 
kezdtek kommunikálni a gyűjtésről 

● a további terjedéshez viszont kellett a hagyományos sajtó 
becsatlakozása is 

● elérhetetlennek tűnt a konkrét cél, amely ugyanakkor 
motiváló erővel is bírt 

● transzparens és folyamatos kommunikációt folytattak Zente 
Facebook oldalán (az adománygyűjtés aktuális státuszáról, a 
sajtómegjelenésekről, Zente mindennapjairól) 

Az elemzés első felében nagy vonalakban áttekintjük a közösségi 
média hatását az adománygyűjtésekre, majd az elmúlt időszak 
gyűjtései közül azokat a magánszemélyek által indított hazai példákat 
mutatjuk be, amelyek valamely formában kötődtek a közösségi 
médiához. Ezek közül elemzésünk tárgya, a Zente - SMA 1 Baby gyűjtés 
zárult a legkimagaslóbb eredményességgel. 

Az elemzés második felében a SentiOne online listening rendszeréből 
nyert primer adatok rámutatnak az információ áramlásának 
csomópontjaira és időbeni terjedésére, vagyis, hogy mely influencerek, 
mely posztjaikkal és mely időszakban járultak leginkább hozzá az 
adománygyűjtés hírének terjedéséhez. Eredményként elmondható, 
hogy a releváns célközönséget elérő influencerek megosztásai 
generálták a legnagyobb eléréseket. Október közepéig 640 millió 
alkalommal jelent meg beszámoló Zente adománygyűjtéséről.  

További adatok*  alapján látható, hogy a hagyományos sajtó túlnyomó 
többsége a gyűjtés második felében kezdett foglalkozni az üggyel, 
(szeptember 17. után)  miután az influencerek által generált buzz nagy 
méreteket öltött. Az igazán nagy médiaérdeklődés pedig szeptember 
25-én, a 700 millió összegyűjtése kapcsán volt észlelhető. 

* Forrás: Observer és SentiOne 

https://m.facebook.com/Zente-SMA-1-Baby-350892568989729/
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2019 szeptemberében egy különleges adománygyűjtő 
kampánynak lehettünk tanúi a közösségi médiában: egy 
beteg kisfiú érdekében fogott össze gyakorlatilag az 
egész ország. Alig több mint egy hét alatt 700 millió 
forint gyűlt össze egy kezelésre. 
 
Ez a hihetetlen történet inspirált minket arra, hogy 
áttekintsük az egyik legnagyobb hatású social media 
alapú adománygyűjtést Magyarországon, és azt 
elemezve megállapítsuk a legjobb gyakorlatokat, 
tanulságokat a gyűjtés sikeréből. 
 
Mivel elsődlegesen a social media felületeken zajlott az 
adománygyűjtés, olyan kutatási eszközt kell igénybe 
vennünk, amely monitorozza ezeket a platformokat. 
A SentiOne online listening rendszerének segítségével 
feltérképezzük az interneten megjelent, Zentével 
kapcsolatos összes említést. Az adatokból statisztikai 
elemzéseket, majd pedig konklúziót vonunk le, hogy 
átlássuk miért és kiknek köszönhetően sikerült Zente 
adománygyűjtése.   
 



Az elemzés elsődleges célja áttekinteni 
kommunikációs szempontból az első 
olyan social media alapú magyarországi 
adománygyűjtés sikeréhez vezető 
tényezőket, amely alulról építkezve, 
közösségi média felületeken keresztül 
indult útjára. 

1.a  Az elemzés célja  

Szeretnénk bemutatni a sikeres 
adománygyűjtés kommunikációs 
csomópontjait és működési 
mechanizmusát, ezek felhasználásával 
pedig  betekintést nyújtani a social 
media alapú adománygyűjtések 
kommunikációjába. 



Előzetesen végeztünk egy vizsgálatot 
az adománygyűjtésekről az online 
térben, majd feltérképeztük 
a kommunikáció terjedését és arra 
kerestük a választ, hogy milyen 
tényezők játszhatnak kulcsszerepet 
egy ilyen ügy sikerében. A primer 
elemzésünk kvantitatív alapját 
a SentiOne online listening rendszere 
és az Observer médiafigyelő adatai 
szolgáltatták. Mindezt kiegészítettük 
Google Trends adatokkal, illetve 
kvalitatív szemléletű elemzéssel. 

Hipotézisünk az volt, hogy az 
adománygyűjtés sikeréhez első-
sorban az járulhatott hozzá, hogy 
releváns influencerek kommuni-
káltak időben összehangoltan, és 
rajongótáboruk azonosult az 
adománygyűjtés ügyével.  
 
 

1.b  Az elemzés módszertana 



A kvalitatív szemléletű elemzés során a social media 
platformokon megjelenő tartalmakat több szempontból 
vizsgáltuk. Figyelembe vettük a Zentével kapcsolatos posztok 
témáját, illetve gyakoriságát a vizsgálódás során. 
 
A kvantitatív adatokat a SentiOne rendszere szolgáltatja, 
amelyben jelenleg több mint 20 milliárd találat van, kilencféle 
forrástípust különböztet meg és monitoroz folyamatosan: 
portálokat, blogokat, fórumokat, értékelő oldalakat, 
videómegosztó oldalakat valamint a Facebookot, az 
Instagramot és a Twittert. 

A SentiOne rendszere adott időszakra leszűri az összes 
Zentével kapcsolatos webes, közösségi médiás és fórumos 
megjelenést. Az említéseket két nagy kategóriába sorolja: 
a cikkek (article) és userek által közzétett tartalmak 
(statement). Az adatokból készülnek el az első kimutatások és 
grafikonok. Ezek segítségével láthatjuk a kiugró említéseket, 
a legtöbb alkalommal Zentét említő influencereket, vagy 
a legnagyobb elérést generáló posztokat is. Ezek mentén 
kezdtük el a kutatást.  

 

 

1.b  Kvalitatív szemléletű elemzés 
        és Online listening  





A Facebook 2016-ban vezette be a felületen belüli adományozás lehetőségét. A Facebook rendszerén belül a felhasználók saját adománygyűjtésekbe kezdhetnek 
nonprofit szervezetek számára, sőt, akár az ismerőseiket is sarkallhatják részvételre az adományozásban. A kezdeti szakaszban ezt az eszközt jellemzően születésnapok 
alkalmával használták a userek. 

Az adományozás funkció használatakor a Facebook az összegyűlt összeg 5 százalékát kapja, melyből 3 százalék teszi ki a pénzügyi szolgáltatások, 2 százalék a védelem és a 
vizsgálatok költségeit. 

A Facebook adománygyűjtés funkciójának létrejötte óta 2 milliárd USD gyűlt össze, amelyből 1 milliárd dollár kizárólag születésnapi adománygyűjtésből folyt be. Sokszor 
ez azonban nem jelent azonnali segítséget az egyes szervezeteknek. A funkció használatával egyelőre még egyetlen magyarországi szervezetnek sem adományoztak. 

A social media alapvetően növeli a láthatóságát az adománygyűjtő kezdeményezéseknek, legyen szó a felületbe épített lehetőségeken keresztül, vagy a felületen 
keresztül megosztott, de a felületen kívül átutalásra kerülő adománygyűjtésekről, mint például Zente és Levente adománygyűjtése. 

2.a  A social media hatása az adományozásokra 

https://kozossegikalandozasok.hu/2019/08/26/milliokat-adunk-az-amazon-megsegitesere-a-facebookon-hogy-er-celba-a-penz/
https://www.socialmediatoday.com/news/facebook-provides-stats-on-the-success-of-its-fundraising-tools-in-new-upda/563356/
https://about.fb.com/news/2018/11/people-raise-over-1-billion/
https://marketingmorzsak.hu/konnyebbe-teszi-a-facebook-az-adomanygyujtest/


2019 augusztusában indult egy globálisnak tekinthető adakozási hullám az amazóniai erdőtüzek 
kapcsán a Facebook rendszerén belül. A különlegessége ennek a hullámnak, hogy globális szinten 
vált láthatóvá egy közös ügy - az amazóniai esőerdőben pusztító tűz - amely adománygyűjtésre 
tudta mozgósítani a felhasználókat. 

Ennek egyik oka egyebek mellett talán az lehetett, hogy a felhasználók kényelmes módon, 
viszonylag alacsony energiaráfordítással, a Facebook rendszerén belül tudtak adakozni, nem volt 
szükséges egy "külső" weboldalra átlépni az adományozás létrejöttéhez. 

Süveg Márk Saiid, a Akkezdet Phiai tagja több mint tízmillió forintot, Somlai Dudi Júlia marketing 
specialista közel ötmilliót, Wossala Rozina tévés séf, műsorvezető négymilliót, Péterfy-Novák Éva 
író pedig közel egymillió forintot gyűjtött össze a Facebook adománygyűjtő platformján keresztül az 
Amazon Watch-nak. A civil szervezet egyébként elsősorban nem a lángoló erdő eloltásában 
segédkezett, hanem ecuadori, perui, kolumbiai és brazil őslakos- és környezetvédelmi 
szervezetekkel áll partnerségi kapcsolatban és figyelemfelkeltő kampányokon keresztül igyekszik 
védeni az Amazonas-medencét. 

 

 

adomány: 
anyagi 

hozzájárulás 

https://marketingmorzsak.hu/konnyebbe-teszi-a-facebook-az-adomanygyujtest/
https://mandiner.hu/cikk/20190829_ovatosan_az_adomanyokkal


Az ausztrál Share Her Dignity non-profit ‘It’s in the bag’ kampány mintájára Huszka Ági és Cserta Szandra vállalkozók 
megvalósították a magyar #NemLuxusTáska adománygyűjtő kezdeményezést. A kampányt 2019 januárjában hirdették meg 
először. Ennek keretében arra kérték az adományozókat, hogy higiénés termékeket, fehérneműket, vagy olyan tárgyakat 
pakoljanak a táskákba, amelyek azoknak, akik kapják, segítséget jelentenek. A #NemLuxusTáska elnevezés is innen ered. Az 
adománygyűjtés egyúttal felhívás arra, hogy ezek a női higiéniás termékek sok ember számára luxuscikk-ként vannak azonosítva. 
Országszerte közel 10.000 adomány gyűlt össze, illetve a az összegyűlt adományokkal együtt a #NemLuxusTáska social media 
kampánynak köszönhetően a női -  menstruációs - szegénység témaköre bekerült a köztudatba és figyelem irányult rá. 

 

adomány: 
kért termék 

2.b  Magánszemélyek adománygyűjtése a social media-ban  

Sickratman alias Paizs Miklós, a Bëlga zenekar egykori alapító tagja 2016 februárjában arról számolt be Facebook oldalán, hogy 
kevés fellépési lehetőséget kap és a fizetsége is messze elmarad attól, hogy eltartsa magát és két gyermekét, ezért  
rajongóihoz fordul támogatásért. A bejegyzést később törölte, viszont alig egy nap leforgása alatt közel 4 millió forintot 
gyűjtött össze jóakaróitól. 

Az ő példájából kiinduló mozgássérült fiatalember, Győri Gábor is milliókat gyűjtött össze azzal, hogy kirakta a Facebook-ra: 
pénzre van szüksége az elviselhető élethez. Kicsivel több mint 2,7 millió forint gyűlt össze, miután 2016. február 26-án 
pénteken hirdette meg a Facebook-on saját adománygyűjtő akcióját. A fiú azt írta, egy távoli faluban él egy mozgássérült 
otthonban, ahonnan elvágyódik, és Pestre költözne egy jobb otthonba, ahol családjához is közelebb kerülhetne.  

 

adomány: 
felajánlott 

pénzösszeg 

http://nemluxustaska.hu/
http://nemluxustaska.hu/kiosztas/
https://hvg.hu/kultura/20160225_Nagyon_megszorult_Sickratman_anyagi_segitseget_kert
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/kozel-negymillio-forintot-tarhalt-ossze-paizs-miklos-sickratman-a-facebookon/e4c8k5l
https://hvg.hu/itthon/20160227_Sicratman_mozgasserult_ferfi_penzt_ker




Az online listening rendszerben összevetettük a Zentéről és más 
adománygyűjtő kezdeményezésekről szóló bejegyzéseket, hogy lássuk, 
mennyire népszerű téma az online térben az adománygyűjtés. 
 
2019-es év során Zentéről több mint 130 ezer említés született, míg 
általánosságban az adományozásokkal kapcsolatban kicsivel több mint 
270 ezer (ebben a kategóriában összesen 753 Zentéhez köthető  említés 
szerepel.) Tehát elmondhatjuk, hogy  az adománygyűjtés időszakában 
közel kétszer annyi említés keletkezett Zentéről, mint más hasonló 
kezdeményezésről és azt is, hogy ez az “adományozás”, mint 
gyűjtőfogalom éves említéseinek számához képest arányaiban 
jelentősnek számít, hiszen majdhogynem a felét éri el Zente 
adománygyűjtése említésszámban.  
 
Google Trends adatok alapján Zente témája az SMA betegséget is 
beemelte az online beszélgetések témái közé, hiszen jelentősen 
megnőtt a betegség említésszáma az egy évvel azelőtti adatokhoz 
képest. 

2019.01.01 - 10.15. 

3.a  Adománygyűjtés témája az online térben 

https://trends.google.com/trends/explore?geo=HU&q=SMA%20betegs%C3%A9g
https://trends.google.com/trends/explore?geo=HU&q=SMA%20betegs%C3%A9g
https://trends.google.com/trends/explore?geo=HU&q=SMA%20betegs%C3%A9g


3.a  Zente az online social térben  

Kikerül a videó a Zente - SMA1 
Baby Facebook oldalra 

 
 

Kikerül a videó a Zente - SMA1 
Baby Facebook oldalra 

 
 

A diagramokon látható becsült elérést a SentiOne algoritmusa számolja ki. 
Lényege, hogy feltehetően hány alkalommal találkoztak a felhasználók a Zentéről szóló bejegyzésekkel. 



Zente oldalát 2018 októberében hozták létre a Facebook-on. Az utána következő időszakban több kisebb eseményt is szerveztek a kisfiúért: táncgálát, 
futóversenyt, aukciót, céges adományozásokat. A kisfiúval kapcsolatos megjelenések száma és az azok által generált elérés nem volt szignifikáns egészen 
2019. augusztus 31-ig, amikor megjelentették Zente Facebook oldalán az adománykérő videót. Az általa gerjesztett buzz viszont nem tartott sokáig, már 
másnap erősen visszaesett a témával foglalkozók száma, a visszaesés pedig egészen szeptember 17-ig tartósnak is bizonyult. 
 
Ezt támasztja alá az elérési számok tendenciája is. Utóbbi majdnem követi az említések számát, kivéve augusztus 31-én, amikor látunk egy kicsúcsosodást: 
ezen a napon tette közzé Zente édesanyja a kisfiúról szóló videót. Ez a videó említésszám tekintetében csak egynek számít egyébként (ld.15.dia grafikonja). 
 
A Zentével kapcsolatos említések száma egészen szeptember 17-ig nem mutatott változást. Ekkor kezdték el megosztani a kisfiú oldalán lévő  bejegyzéseit 
az influencerek, amiket aztán az emberek elkezdtek tovább osztani, lájkolni és hozzászólni. A legtöbb említés szeptember 25-én született, ezen a napon 
jelentették be, hogy a 700 millió forint összegyűlt. 
 
Október 15-ig összesen 640 milliószor jutott el az emberekhez Zente története. 





Helyezés Oldal Követők száma Posztok Zentéről Like-ok Kommentek Megosztás/Nézettség 

1 Zente - SMA 1 Baby 137 479 245 758 768 40 093 170 648 

2 Mága Zoltán hegedűművész 1 017 599 7 77 089 2 699 18 945 

3 Blikk 768 955 27 42 673 4 673 11 690 

4 HVG 546 683 15 34 157 5 560 6 116 

5 index.hu 543 585 5 27 107 2 358 5 727 

6 Szeretlek Magyarország 560 534 23 29 553 2 116 6 542 

7 atv.hu 310 999 13 29 343 2 627 3 223 

8 Lélekemelő szépségek 259 190 21 14 087 3 565 3 670 

9 24.hu 707 780 17 13 798 2 898 1 309 

10 Takarítsuk el 77 271 21 11 610 4 132 8 306 

11 TV2 333 317 9 8 573 373 3 913 

12 Life.hu 346 850 9 7 745 387 1 234 

13 Tóth Gabi 352 088 21 5 422 291 4 790 

14 Fókusz 77 811 3 9 411 421 3 498 

15 
... 

nlc.hu 590 683 17 4 853 842 866 

22 Szabó Zsófi 218 247 13 14 290 235 870 

23 Majka 494 594 1 3 033 299 2 083 

25 Rubint Réka 903 329 2 2 330 161 1 767 

29 Kiss Ramóna 104 523 3 3 271 234 5 950 

Zentéről publikáló top Facebook oldalak 

A lista a SentiOne algoritmusa alapján 
készült, amely figyelembe veszi a 
követők számát, a Zentéről született 
posztok számát, valamint reakciókat 
(like-ok, kommentek) és a posztok 
nézettségét.  



A 2018 októberében létrehozott Zente- SMA 1 Baby Facebook oldal 
kommunikációja kezdetben tájékoztató jellegű volt: a szülők Zente mindennapi 
életét mutatták be és a betegségről informálták a követőket. Fél évvel később 
adománygyűjtő licitálásról számoltak be, melyek még az általános kezelések 
finanszírozására irányultak (a Zolgensma-t csak pár hónappal később engedélyezték 
az USA-ban).  

Az új kísérleti gyógyszer árának összegyűjtése a nyár végén kezdődött meg, amikor 
az erre vonatkozó Facebook poszt megjelent Zente oldalán. Az influencerek aztán 
szeptember 17-én kapcsolódtak be a kampányba (ami ezután kezdett el igazán 
terjedni a Facebook-on), ezen a napon osztotta meg először Zente történetét Szabó 
Zsófi (218.214 követő*), majd Kiss Ramóna (104.523 követő*) és a kisebb 
követőtáborral rendelkezők közül például Görög Zita (25.026 követő**). A legtöbb 
elérést ezen a napon (és a kampány során egy kivételével minden nap) a Zente 
Facebook oldalán megjelenő posztok érték el, köszönhetően a tudatos 
oldalmenedzsmentnek (rendszeres tartalommegosztás), valamint ez a felület 
szolgált az aktuális eredmények (pontosan mekkora összeg gyűlt össze) 
megosztására is. 

4.a  Az adománygyűjtés terjedése a social térben  

* 2019. októberi adatok 
** 2020. januári adatok  



Miután ekkora követőtáborral rendelkező influencerek is megosztották Zente ügyét, szeptember 18-án még több ismert ember kapcsolódott 
be a gyűjtésbe, és posztolt a saját oldalán: Majka (Facebook 492.594 követő* és Instagram 465.000 követő**), Rubint Réka (Facebook 903.329 követő* 
és Instagram 319 ezer követő**) és Tóth Gabi (Facebook 352.088 követő*) is becsatlakozott tartalommal (utóbbi a hét során végig aktívan asszisztálta a 
gyűjtést), valamint folytatta az aktivitást Szabó Zsófi is. 

Szeptember 19-én folytatták a tartalomgyártást a meghatározó influencerek (Tóth Gabi és Szabó Zsófi). 
Szeptember 20-án rengeteg közepes követőbázissal bíró oldal osztotta tovább a gyűjtést: Trollfoci, Startlap, Kamaszt Nevelek, Lájk, Rádió M. 

* 2019. októberi adatok 
** 2020. januári adatok  



A következő nagy ugrás szeptember 21-én, Mága Zoltán (Facebook 1.017.599 követő*) 
csatlakozásakor történt, akinek a felhívásával megduplázódott az elérés. Ez volt az egyetlen 
nap a gyűjtés során, amikor nem Zente saját posztjai érték el a legtöbb felhasználót. Az 
általa megosztott poszt tartalmában is eltért az addigiaktól: nem az átlagembereket célozta 
meg, buzdította adományozásra, hanem a 100 leggazdagabb magyart. Ezen a napon több 
“kattintásvadász”, virális tartalmakra alapozó Facebook oldal is bekapcsolódott a 
kampányba: a Takarítsuk el (Zente kapcsán politikai témáról), a Mindenegyben blog 
Facebook oldala (Mága Zoltánról), a Lélekemelő szépségek. 

Szeptember 22-én a Zente Facebook oldalán található tartalmak mellett Mága Zoltán 
segélykoncertről beszámoló posztja volt a legnépszerűbb tartalom. Tehát itt, bár még nem is 
gyűlt össze a pénz Zentének, már tovább is gyűrűzött az adományozó kedv. 

Zente saját tartalmai után szeptember 23-án ismét Mága Zoltán volt a legfontosabb 
tartalomgyártó. Számos olyan oldal is tovább osztott Zentés tartalmakat, akik a megelőző 
napokban is aktívak voltak (pl. Szabó Zsófi). A nap egyik megható témája volt egy beteg 
kisfiú, Rolika felajánlása, aki a játékautóját adta el, hogy Zentén segítsen és Sebestyén Balázs 
felajánlása is. 

Szeptember 25-én tetőzött az elérések száma, ekkor érték el a kitűzött összeget a 
gyűjtésnél.  

 
*2019. októberi adatok 



Összehasonlítottuk egy-egy influencer saját tartalmát a Zentéről szóló 
posztjaival, hogy mely típust osztják meg többen a rajongótáborból. 
Tehát az adott oldal közönsége mennyire volt affinis egy ilyen típusú 
közösségi adománygyűjtésre.  
 
Ehhez kiszámítottuk, hogy az influencerek posztjainak mi az átlagos 
megosztási száma, és ezt összevetettük a Zentéről írt bejegyzések 
megosztási átlagával. 
 

● Balázsék és Szabó Zsófi Facebook oldalain a Zentéhez kötődő 
posztok és a saját tartalmak átlagos megosztása nem mutatott 
különbséget. 

● Curtis, Kis Grófo és Ördög Nóra esetén a Zentéhez kötődő 
posztok több megosztást produkáltak. 

● Tóth Gabinál, az SMA Magyarországnál, Kiss Ramónánál és 
Majkánál a Zentéhez kötődő bejegyzések kiemelkedően magas 
megosztási arányt értek el. 

● Mága Zoltánnál eleve magas a tartalmak megosztása, de a 
Zentés tartalmak megosztása ezt is messze túlszárnyalta.  

4.b  Az influencer közösségek fogékonysága Zente gyűjtésére 

(db) 



Helyezés Csatorna Oldal 
 

Követők 
száma 

Posztok Zentéről Like-ok Kommentek Megosztás/Nézettség 

1 YT Kriszh Advice 184 000 1 5 867 542 93 053 

2 YT Rádió 1  44 000 1 161 4 21 752 

3 YT KYLLYNTS 5 030 2 272 13 6 891 

1 Insta @szabozsofi 281 000 4 26 248 154 6 116 

2 Insta @rekarubint 311 000 1 9 922 143 5 727 

3 Insta @majesz187 446 000 1 7 846 107 6 542 

1 Twitter @hvg_hu 370 725 2 6 1 - 

2 Twitter @bLYYYPLAYS 10 030 2 182 4 6 

3 Twitter @Gcsomesz 12 707 1 40 3 1 

Zentéről publikáló top social csatornák 

A lista a SentiOne algoritmusa alapján 
készült, amely figyelembe veszi a 
követők számát, a Zentéről született 
posztok számát, valamint reakciókat 
(like-ok, kommentek) és a posztok 
nézettségét.  



Különlegességnek számít, hogy egy magánszemély - jelen esetben Zente - adománygyűjtése a gamervilágban is megjelent. Több streamer is megosztotta 
a kisgyermek történetét különböző social media felületeken, és a követőiket adományozásra biztatták az adománygyűjtés második felében.  
 
Közülük is kiemelkedett KriszhAdvice, aki elsőként Facebook-on hívta fel a figyelmet a jótékonykodásra (szeptember 18-án), majd a Fortnite játékban Solo 
Cash Cup-okon való részvétellel (Twitch-en streamelte, ahol több mint 200 ezren követik) gyűjtött adományokat Zentének, és a témáról a YouTube-on is 
megosztott egy videót. 
 
A másik gamer, bLYYY a szeptember 25-i Twitch (több mint 50 ezer követő) élő streamjének összes donate-jét (a közvetítés közben érkező felhasználói 
támogatásokat) ajánlotta fel Zente családjának. Igaz, ezen a napon gyűlt össze a kitűzött célösszeg, de ahogy ő fogalmazott, a befolyó összegekkel a 
további rehabilitációban és segédeszköz vásárlásában segíti a családot. 

4.b  Az influencer közösségek fogékonysága Zente gyűjtésére 
           Zente adománygyűjtése a gamervilágban  



A Zentével kapcsolatos diskurzusok legfontosabb platformja egyértelműen a Facebook volt, úgy a megjelentetett tartalmak mennyiségében, mind 
az azok által elért felhasználók számában. A többi közösségi média oldal messze elmaradt jelentőségben a Facebook-tól, de a portálok még fontos 
platformjai voltak a Zentével kapcsolatos diskurzusnak. 

3.c  Legfontosabb platformok 



Az elérés-számok figyelembe vétele alapján a kampány körül kialakult social buzz-t 
egyértelműen az influencerek megosztásai generálták, az ő tartalmaiknak 
köszönhetően nagyon rövid időn belül nagyon sok emberhez jutott el Zente ügye. 
Az influencerek esetenként egymás posztjait osztották tovább, illetve visszautaltak 
más ismert emberek kiállására az ügy kapcsán. 
 
A gyűjtés másik érdekessége, hogy a véleményvezérek közül elsők közt jellemzően 
olyan influencerek osztották meg, akik családosak, kisgyerekük van, ezáltal 
kapcsolódnak a témához. Viszont az ügy továbbterjedése során ténylegesen elért és 
aktivizált olyan zártabb közösségeket is, mint például az online gamerek, melynek 
oka, hogy a gyűjtés nagyrészt a social térben zajlott, és a gamer közösségekhez 
elsődlegesen ezek a csatornák állnak kommunikációs szempontból közelebb. 
 
Jellemző az ügy első szószólóira, hogy más ügyeket is szívesen képviselnek - a téma 
emiatt abszolút releváns volt számukra, és hitelesek is maradtak a követőik szemében. 
Itt is érvényesülnek az influencer marketing alappillérei: kulcsfontosságú az influencer 
hitelessége és a relevanciája. 
 
Zente ügyében az áttöréshez hozzájárulhatott még, hogy a közösségi média 
felületeken az influencerek egy időben kezdtek el beszélni az ügyről - valószínűleg 
több esetben is tudatos megkeresés, egyfajta hálózatépítés eredményeként. 
 
 

4.b  Social media konklúziója 





5.a  Sajtómegjelenések alakulása 

Bár már 2019 januárjától jelentek meg cikkek és riportok az SMA betegségben szenvedő kisfiúról (köztük RTL, blikk.hu, M1, regionális médiumok),  
a sajtómegjelenések számában szeptemberben történt igazi robbanás. Szeptember 17-én Zente segítségkérő videóját több híresség is megosztotta social 
media csatornáján, ezt követően szeptember 18-19-én több médium számolt be Zente történetéről és adománygyűjtéséről. Bár szeptember 20-21-én 
kevesebb médium adott hírt a témáról, viszont Mága Zoltán gyűjtéshez való csatlakozása, illetve a gyűjtés összegének pozitív alakulása szeptember 22-től 
megnövelte a sajtómegjelenések számát. A csúcspont (több mint 150 sajtómegjelenés) a szeptember 25-e volt, amikor összegyűlt a kitűzött 700 millió 
forint. A média ezután is tovább követte Zente történetének alakulását. 
 



2019 januárjában jelentek meg először cikkek az SMA betegségben szenvedő kisfiúról a regionális médiumokban. 
 
Februárban az RTL Klub Híradójában ment le egy riport, amelyben többek között arról beszéltek, hogy a család gyűjtést szervez, hogy kijuthassanak egy 
külföldi intézetbe gyógytornás módszereket elsajátítani és elkészíttetni Zente különböző speciális segédeszközeit. Ennek érdekében elárverezték Kassai 
Viktor játékvezető mezét, és több jótékonysági rendezvényt szerveztek. Erről a blikk.hu is beszámolt.  
 
A jótékonysági eseményekről a helyi, regionális médiumok is hírt adtak 2019 tavaszán.  
 
Áprilisban az  M1 Esély c. műsorában szerepeltek Zentéék. 
 
Szeptemberig összesen közel 40 sajtómegjelenés született Zentével kapcsolatban. 
 
 
 
 
 
 
 

5.a  Sajtómegjelenések alakulása 
           Szeptemberig 
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5.a  Sajtómegjelenések alakulása 
           Az első szeptemberi megjelenések   

Szeptember 17-én Zente segítségkérő videóját több híresség is megosztotta social media csatornáján, ezt követően történt robbanás a sajtómegjelenések 
számát tekintve. 
 
Szeptember 18-án elsőként a Blikk jelentette meg Zente történetét (online és print megjelenések), de még aznap átvette a sztorit az nlc.hu, 
de a csaladinet.hu és a szeretlekmagyarorszag.hu is hírt adott róla, valamint a Mediaworks megyei online hírportáljai is 
(akik már korábban is foglalkoztak Zentével) lehoztak egy anyagot, amelyet szeptember 19-én frissítettek.  
 
Szeptember 19-én a gyűjtés ténye mellett a gyűjtéshez csatlakozó hírességek szolgáltak a sajtónak témául (a Ripost és a velvet.hu is sztárok összefogásáról 
írt). Aznap voltak az első tv-s megjelenések: a Tv2 (Mokka - élő kapcsolás, Tények Plusz) és az RTL (Híradó) is feldolgozta Zente történetét. 
 
Szeptember 20-án a sajtó érdeklődésében kisebb visszaesés volt tapasztalható, csak néhány médium - köztük a Blikk és a szeretlekmagyarorszag.hu - 
foglalkozott a gyűjtés állásával, azok akik végig követték a történéseket. 
 
Szeptember 21-én fordulat következett be: összegyűlt a 700 millió forint harmada, amelyről már az index.hu is hírt adott egy  „Mindeközben” anyagban. 
A gyűjtés állásáról az nlc.hu is beszámolt. Aznap a blikk.hu arról írt, hogy Mága Zoltán 1 millió forintot adományoz a kisfiú kezelésére és hogy felszólította 
a leggazdagabb 100 magyart, hogy segítsenek - ez határozta meg a következő napok fókuszát a sajtó számára. 
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5.a  Sajtómegjelenések alakulása 
           Mága Zoltán csatlakozása után 

Szeptember 22-én a Hír TV, az ATV és a TV2 is foglalkozott Zentével. A TV2 Tények c. riportjában megszólaltatták Mága Zoltánt és Tóth Gabit, akik a 
gyűjtés mellé álltak. Aznap számos médium számolt be Mága Zoltán felajánlásáról és felhívásáról (lifestyle, bulvár és regionális médiumok). 
Szeptember 22-én jelentek meg az első cikkek arról, hogy egy mozgássérült kisfiú, Erdélyi Rolika, aki már maga is legyőzött halálos betegségeket, licitre 
bocsátotta játék autóját Zente gyűjtésének sikere érdekében - az ő felajánlása ugyancsak meghatározta a sajtó érdeklődését a következő napra. 
 
Szeptember 23-án is több print és online médium beszámolt Mága Zoltán felajánlásáról és felhívásáról, Rolika felajánlásáról, a gyűjtés állásáról 
(tv-k, híroldalak, lifestyle, bulvár és regionális médiumok). Aznap a Rádió1 szintén foglalkozott Zentével, édesanyjával interjút készítettek.   
 
Szeptember 24-én további új médiumok adtak hírt a gyűjtésről, annak alakulásáról, egészségügyi tematikájú oldalak is csatlakoztak a híradáshoz, illetve 
helyi gyűjtésekről ugyancsak születtek anyagok. A nagyobb elérésű sajtóorgánumok közül a hvg.hu is feldolgozta a történetet a kezeléssel és a betegséggel 
a fókuszban, illetve ők is megemlítették Mága Zoltánt.  
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5.a  Sajtómegjelenések alakulása 
           A 700 millió Ft összegyűlése után 

Szeptember 25-én összegyűlt a 700 millió forint, ez került a sajtó reflektorfényébe. Számos médium hírt adott a sikerről: hírmédiumok, lifestyle, bulvár 
és regionális médiumok, tv csatornák és rádiók  (többek között az index.hu, hvg.hu, 444.hu, 24.hu, vg.hu, 168ora.hu, nepszava.hu, napi.hu, nlc.hu, 
life.hu, cosmopolitan.hu, szeretlekmagyarorszag.hu, blikk.hu, ripost.hu, borsonline.hu, TV2, RTL, ATV, Hír TV, Rádió1, Petőfi Rádió stb.) A sikeres gyűjtés 
témája mellett a sajtómegjelenések további fókusza volt, hogy az utolsó 100 millió forintot egy ember utalta el. A nap végén kiderült, hogy Mészáros 
Lőrinc volt a titokzatos jótevő - mind a hírmédiumok, mind a bulvár médiumok feldolgozták a hírt, és a további napokban is téma volt a sajtóban.  
 
Szeptember 26-án további médiumok számoltak be a gyűjtés sikeréről, Mészáros Lőrinc adományáról, és hogy mi lesz ezután - többek között az RTL Klub, 
a TV2, a Hír Tv, az ATV, a Ripost, a Blikk, a Bors, a Lokál, a Kossuth Rádió, hírmédiumok, regionális print és online médiumok. Téma volt továbbá a 
hírességek felajánlása (Ripost összeállítást készített, Vajna Tímea felajánlásával több médium foglalkozott), illetve, hogy az Alma zenekar ingyenes 
köszönetnyilvánító koncertet ad Budapesten. 
 
Szeptember 27-én és 28-án további médiumok számoltak be a gyűjtés sikeréről és a hogyan továbbról. 
 
Szeptember 29-én pedig a szintén SMA betegségben szenvedő Levente története jelent meg a sajtóban, akit Szabó Zsófi mutatott be Instagram oldalán 
és kezdett el neki gyűjteni. A következő napokban a sajtó továbbra is foglalkozott Zentével, jövőbeni kezelésének következő lépéseivel, Leventével, 
valamint többek között azzal, hogy Mága Zoltán jótékonysági koncertjén Zente volt a díszvendég. 
 
Október közepéig közel 700 sajtómegjelenés született Zente kapcsán. 
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5.a  Sajtómegjelenések konklúziója   -   A 700M Ft összegyűlése után 

Mindamellett, hogy a hazai média 2019 szeptembere előtt is foglalkozott a kisfiú 
ügyével, a sajtómegjelenések száma szeptember 17-ét követően ért el 
robbanásszerű növekedést. Bár a gyűjtés közösségi média alapon és alapvetően 
az online térben zajlott, cseppet sem elhanyagolható a hagyományos média szerepe 
az akció nyilvánosságbeli terjesztésében, illetve annak “legitimálásában”. 
 
Jól látható ugyanakkor a két platform hírlogikája közötti különbség. Míg a közösségi 
médiában a gyűjtés híre folyamatosan terjedt - természetesen óriási lökést kapva az 
influencerek csatlakozásától -, addig a ‘mainstream’ média elsősorban 
a véleményvezérek, hírességek bekapcsolódását követően kapta fel a témát 
(leginkább Mága Zoltán neve szerepelt a sajtóban), a gyűjtés már egy bizonyos fokig 
előrehaladott állapotában, egy létező összefogásra hivatkozva. Ugyanebből 
a logikából következően a legtöbb híradás a kezdeményezés sikeréről számolt be 
szeptember 25-én. 



Aug. 31. 
 

Adománykérő 
videó Zente 

Facebook 
oldalán 

Szept. 17. 
 

Az influencerek 
megosztják a 
történetet: 
Szabó Zsófi, 

 Kiss Ramóna, 
Görög Zita 

Január 
 

Regionális 
médiumokban 

cikkek 

Szept. 18. 
 Zente 

története 
országos lap: 

Blikk, blikk.hu, 
szeretlekm., 

nlc.hu, megyei 
lapok 

Szept. 19. 
ripost.hu, 

velvet.hu mellett 
a TV2 két 

műsorában, az 
RTL pedig 

a Híradóban 
mutatja be 

Szept. 18. 
 

Csatlakozik: 
Majka, Tóth Gabi 

(KIss Ramóna 
megosztása) 
Rubint Réka 

Október 
 

Létrehozzák 
Zente 

FB oldalát 

Idővonal - Zente adománygyűjtés historikus áttekintése 

A Facebook oldal létrejöttétől kezdődően a nagyobb megosztásokon át a gyógykezelések támogatására vonatkozó szabályozás 
módosításának bejelentéséig. 

SAJTÓ 

SOCIAL 
MEDIA 

Február 
 

Jótékonysági 
rendezvényekről 

helyi cikkek, 
TV-ben 2 riport: 

RTL, M1 
  

Szept. 21. 
 

Index.hu, ismét 
ír róla a blikk.hu 

és az nlc.hu 

 
Szept. 21. 

 
Mága Zoltán 
és Kasza Tibi 
csatlakozik 

Szept. 22. 
Újabb TV 

csatlakozik: 
Hír tv, ATV.  

További 
megjelenés: 

TV2-n és online 
cikkekben 

 

Szept. 22. 
 

Mága Zoltán 
segélykoncert 
(bejelentés) 

Szept. 23. 
 

Rádió1 
csatlakozik. 

További 
megjelenés: 
Blikk, ATV, 
TV2, RTL  

Szept. 24. 
 

HVG.hu első 
cikke 

Szept. 25. 
 

A legtöbb 
médium 

beszámol a pénz 
összegyűjtéséről 

Szept. 25. 
 

Összegyűlt a 700 
millió - Kikerült a 
poszt a hivatalos 
Facebook oldalra 

November 29. 
 

Gyógyszer- 
támogatási 
szabályozás 
módosítása 
(bejelentés) 

~ 1,7 M Ft ~ 7 M Ft ~ 44 M Ft ~ 133 M Ft ~ 218 M Ft 
(szeptember 20.) 

~ 452 M Ft ~ 625 M Ft ~ 700 M Ft 





Milyen eredménye volt Zente adománygyűjtésének? 
Az adománygyűjtés elsődleges célja a gyógyszer 700 millió forintos költségének összegyűjtése volt. Ez sikerült, mindemellett további hatása is lett: 
 
● Az SMA betegség közbeszéd témája lett 

● Egy másik SMA betegségben szenvedő kisfiú számára is összegyűlt a kezelés ára (Levente baba) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Mindezeken túlmutató fejlemény, hogy november végén az Emberi Erőforrások Minisztériuma bejelentette, a Spinraza gyógyszer minden 18 év 
alatti gyermek számára ingyenesen hozzáférhetővé válik. 

6.a  Az adománygyűjtés hatása 

Zente sikeres adománygyűjtése után, egy szintén SMA betegségben szenvedő kisfiúnak, 
Leventének is sikerült összegyűjteni a 700 millió forintot a kezelésre. Megnéztük tehát, hogy 
hasonlóan alakultak-e az elérés, illetve az említés számok. Levente esetében látszik, hogy töredék 
az elérések száma; míg Zente ügye összesen 640 milliószor jutott el az emberekhez, ez a szám 
Levente esetében összesen 156 millió.  
 
Zente elindított egy lavinát (mely az influencerek segítségével rengeteg emberhez jutott el), 
és a sikeres adománygyűjtés ösztönözte az embereket egy másik kisgyerek megsegítésében. 
Nem kellett annyiszor megjelennie a hírnek, hogy az emberek adakozzanak Levente 
gyógyulásának érdekében. Ez alapján az látszik, hogy Levente gyűjtésének sikeressége Zente 
kampányának utóhulláma.  

https://index.hu/belfold/2019/11/29/sma_spinraza_neak_finanszirozas_gyogyszer_kezeles_tamogatas_18_eves_kor_alatt_kasler_miklos/
https://index.hu/belfold/2019/11/29/sma_spinraza_neak_finanszirozas_gyogyszer_kezeles_tamogatas_18_eves_kor_alatt_kasler_miklos/
https://index.hu/belfold/2019/11/29/sma_spinraza_neak_finanszirozas_gyogyszer_kezeles_tamogatas_18_eves_kor_alatt_kasler_miklos/
https://24.hu/belfold/2019/10/31/levente-sma-zolgensma-meszaros-csoport/


Az elemzést megállapításait figyelembe véve az alábbiakban foglalhatjuk össze 
a gyűjtés sikerességéhez vezető tényezőket:  
 
● hiteles, személyes történet adta a kiindulópontot 
● a téma közbeszéddé válásához első lépésben szükség volt: 

○ több, nagy elérésű influencer, ismert emberek aktivitására, és arra, 
hogy a követőtáboruk érzékenyen reagáljon a felhívásra 

○ kulcselem volt még, hogy nagyjából egy időben kezdtek 
kommunikálni a gyűjtésről 

● a további terjedéshez viszont kellett a hagyományos sajtó becsatlakozása is 
● elérhetetlennek tűnt a konkrét cél, amely ugyanakkor motiváló erővel is bírt 
● transzparens és folyamatos kommunikációt folytattak Zente Facebook 

oldalán (az adománygyűjtés aktuális státuszáról,a sajtómegjelenésekről, 
Zente mindennapjairól) 

 
 
 
 
 

6.b  Az adománygyűjtés sikerének konklúziói 
 



A kutatás készítői 

A Mediatorról 

A full service szemlélet és a kreatív gondolkodás 
együttesen teszi a Mediatort a magyar marketing-
kommunikációs iparág vezető ügynökségeinek egyikévé. 
A személyességet a középpontba állítva fejleszt integrált 
kommunikációs megoldásokat, legyen szó akár média-
tervezési és -vásárlási feladatokról, kreatív-, digitális-, PR- 
és social media kampányokról, brandingről vagy 
márkaaktivációról. A Mediator a legnagyobb tapasztalatot 
az FMCG, divat, gyógyszeripari, turisztikai és pénzügyi 
területeken szerezte, de a B2B kommunikáció terén is 
otthonosan mozog. Tagja a Worldwide Partners 
nemzetközi kreatív ügynökségi hálózatnak, illetve itthon a 
MAKSZ-nak, az MRSZ-nek és az ÖRT-nek. 

mediator.hu 

A SentiOne-ról 

A SentiOne egy online listening és AI ügyfélszolgálat 
automatizálási platform. A felület globálisan figyeli és 
összegyűjti az interneten található nyilvános 
említéseket és automatikusan elemzi azokat. 
A SentiOne abban segít ügyfeleinek, hogy fogyasztóik 
igényeinek megértésével, adatalapon tudjanak üzleti 
és marketing döntéseket hozni.  

sentione.com 

http://mediator.hu/
https://sentione.com/hu
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